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De taal van de leeuw 
The Lion and the Jewel van Wole Soyinka 

DE E N G E L S E N ZIJN  dan misschien vijfendertig jaar geleden uit Nigeria 

vertrokken, hun de taal is achtergebleven. Literaire auteurs van drie 

generaties, van Amos Tutuola tot Ben Okri, hebben hun boeken in de 

woorden van de kolonisators geschreven, een compromis dat voor de 

lezers in het Westen, voor wie er moreel, politiek en esthetisch meestal 

niet zo veel op het spel staat, hun werk tot fascinerende literatuur maakt. 

Wole Soyinka publiceerde  The Lion and the Jewel in 1963. Het stuk 

vertelt oppervlakkig bezien een eenvoudig verhaal: Lakoenle, de on-

derwijzer, maakt Sidi, het mooiste meisje van het dorp Iloedjinle, het 

hof. Sidi is echter hevig geimponeerd door de glanzend in een boek af-

gedrukte foto's die een fotograaf uit Lagos van haar heeft gemaakt en 

wijst haar aanbidder koppig af. Ze versmaadt zelfs Baroka, het oude 

machtige dorpshoofd, die door de foto's op het idee is gebracht haar 

tot zijn laatste vrouw te maken. Als Baroka de oudste van zijn concubi

nes, Sadikoe, op Sidi af stuurt om naar haar hand te dingen, weigert 

het meisje hem onomwonden: Tk ben het fonkelen in een sieraad/ Hij 

is het achterlijf van een leeuw!' Het dorpshoofd moet nu wel zijn toe-

vlucht nemen tot bedrog om haar van gedachten te laten veranderen, 

en omdat hij weet dat Sidi's scherpe tong een gemakkelijk doelwit voor 

spot niet kan weerstaan, doet hij om haar naar zijn huis te lokken of hij 

impotent is. Daar onthult de leeuw zijn ware, lichamelijke en intellec-

tuele, kracht en dwingt hij het sieraad tot een ootmoed die achter de 

schermen culmineert in verleiding. 

Het ligt voor de hand in The Lion and the Jewel een allegorie te zien 

waarin Baroka de Afrikaanse traditie, Lakoenle de verleiding om het 

Westen na te bootsen, Sidi de schoonheid en kunst voorstellen - maar 

zo'n kruiswoordpuzzel is op het moment dat de lege vakjes zijn inge-

vuld al niet meer interessant. Soyinka schept - in tegenstelling tot 

Derek Walcott in zijn  Dream on Monkey Mountain,  een toneelstuk dat 

duidelijke invloeden van The Lion and the Jewel vertoont - personages 

wier leven dieper gaat dan wat ze symboliseren. Een poetisch vuurwerk 

als zijn Caribische tegenhanger levert de Nigeriaan echter niet; hij 


